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Ohessa on näyttelyidemme arvioidut arvosteluaikataulut rotukohtaisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten
kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi!
Ajo-ohje
Näyttelypaikan osoite on Hosiossaarentie 1, 29200 HARJAVALTA.
Raumalta tai Turusta päin tulevat kääntyvät VT12:lta kantatielle
43 suuntaan Harjavalta. Teiden VT12 sekä kantatie 43 risteyksen
kiertoliittymästä on Hosiossaarentien risteykseen matkaa noin 20
km. Hosiossaarentie on Eurasta päin tullessa kantatien 43 oikealla
puolella. Porista tai Helsingistä päin tulevat kääntyvät VT2:lta kantatielle 43 suuntaan Eura, VT12 sekä kantatie 43 eritasoliittymästä
on Hosiossaarentien risteykseen matkaa noin 1,5 km. Pohjoisesta
päin tullessa Hosiossaarentie on kantatien 43 vasemmalla puolella.
Näyttelyalue
Näyttelypaikkana toimii HPSH:n koulutuskenttä. Kyseessä on ulkonäyttely. Näyttelykehät sijaitsevat nurmikentällä, joka on sateen
sattuessa liukas. Varauduthan sään mukaisella vaatetuksella ja riitävän tukevilla kengillä. Alueella on WC-tiloja, myös invarampilla
varustettuna. Telttojen pystytys vain merkityille alueille!
Rokotusten tarkastus
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 07:30 ja eläinlääkärintarkastukset suoritetaan pistokokein. Koirien on saavuttava rokotustodistusten tarkastukseen tuntia ennen arvioitua rodun arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12:00. Näyttelytoimikunta ei
palauta ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään puutteellisten rokotusten tai tunnistusmerkintöjen vuoksi. Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä (tarkemmat tiedot Koiramme-lehdessä tai www.kennelliitto.fi)
Palkinnot
Palkinnot on noudettavissa näyttelyalueella olevasta toimistoteltasta. Palkintoja ei toimiteta jälkikäteen.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy (ark. klo 11–17)
puh. (09) 887 30 320, e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut ennen näyttelyä ja tiedustelut näyttelypäivinä:
Toimisto puh. +358 41 566 7509
Hinnasto
Pääsymaksu 5 €, alle 12 v ilmaiseksi
Parkki 5 €
Luettelo 5 €
Turistikoirat
Näyttelyalueelle saa tuoda turistikoiria, mikäli ne on rokotettu ja
tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti.
Kasvattajaluokat
Kaikki näyttelyssä kunniapalkinnon saaneet kasvattajaluokat tulee saamaan kehästä neljälle henkilölle kahvi/teekupongin.

Parikilpailu
Näyttelyssä järjestetään epävirallinen PARIKILPAILU, ilmoittautumiset paikanpäällä näyttelyn toimistoon klo 14.00 mennessä 5 €/
pari. Pari koostuu näyttelyyn osallistuneista saman omistajan samanrotuisesta uroksesta ja nartusta. Neljä parasta paria palkitaan
esinepalkinnoin BIS-kehässä.
Muuta
Näyttelyssä palvelee kahvilateltta, josta voit ostaa kahvia ja virvokkeita sekä pientä purtavaa. Kahvilassa voit maksaa myös pankkikortilla. Lähin pankkiautomaatti sijaitsee Harjavallan keskustassa.
Avotulen teko ehdottomasti kielletty. Tupakointi sallittu vain merkityillä tupakkapaikoilla.
Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa
jokaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Penikkatautirokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia
vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21
vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu rokotus
on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon
mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos
koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa
uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen
jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Tartuntataudit
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen,
kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei
saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi
viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille virallisiin näyttelyihin,
kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin osallistuville koirille. Tunnistusmerkinnät tarkistetaan pistokokein. Mikäli koiralla on siru, jota
yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos
tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee
järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta.Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen
tapahtumaan.
Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt
ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Mukavaa näyttelypäivää!
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